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چکیده
هدف پژوهش حاضر تبيين و اعتباريابی فرصتهای يادگيری برنامه درسی خردگرايانه در متون
اسالمی است .روش تحقيق روش ترکيبی از نوع اکتشافی متوالی است .شرکتکنندگان پژوهش در
بخش مصاحبه  99نفر از اساتيد متخصص برنامه درسی بودند که با استفاده از روش نمونهگيری
هدفمند انتخاب شدند .نمونه در بخش کمی نيز شامل  356نفر از معلمان ابتدايی شهرستان شيراز بودند
که به روش نمونهگيری تصادفی خوشهای انتخاب گرديدند .در بخش کيفی اطالعات با تحليل مضمون
منابع قرآن و حديث و مصاحبه با متخصصان کليدی (افراد کانونی) مورد بررسی قرار گرفت و  45کد
مفهومی استخراج گرديد .در بخش کمی با استفاده از روش توصيفی پيمايشی و بر اساس يافتههای
بخش کمی پرسشنامهای حاوی  52عبارت با داشتن روايی صوری و پايايی مناسب (ضريب آلفا )0/14
تدوين شد .دادههای کمی تحقيق با استفاده از روش تحليل عامل تأييدی مورد بررسی قرار گرفت که
نتايج نشان میداد الگوی اندازهگيری متغير نهفته برازش قابل قبولی با دادهها دارد .همچنين با توجه به
يافتههای تحليل عاملی تأييدی  5مالک (برخورد حسی و تقويت حواس مخصوصاً دو حس بينايی و
شنوايی دانشآموز ،تفکر در طبيعت و کشف نظم موجود در آن ،پرسشگری و پژوهش ،مطالبه و ارائه
برهان ،مطالعه و افزايش دانش علمی) و  62نشانگر بهعنوان فرصتهای يادگيری برنامه درسی
خردگرايانه تدوين شد.
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مقدمه و بیان مسئله
طی سالهای اخير به دليل گسترش رشته برنامهريزی درسی يکی از دغدغههای اساسی
اساتيد و دانشجويان اين رشته تدوين برنامههای درسی در زمينهیهای مختلف و بر اساس
مبانی نظری جامعه ايران بوده است .يکی از اين زمينهها پرورش نيروی عقالنی دانشآموزان
است که در الگوی هدفگذاری برنامه درسی ملی نقشی محوری دارد و همه فالسفه و مکاتب
فلسفی علیرغم تفاوتهايی که دارند در پرورش آن توافق دارند (سيگل.)6001 ،9
در انديشهی اسالمی نيز اولين هدف از سلسله اهداف نظام تربيتی اسالم را تربيت عقالنی
فراگير تشکيل میدهد (اعرافی )9372 ،و به پرورش جنبههای عقالنی اهميت زيادی داده شده
است ،بهگونهای که برخی اعتقاد دارند از ويژگیهای اصلی تربيت اسالمی تکيه بر عقل است
(شريعتمداری.)9314 ،
در واقع بُعد عقالنی که بهعنوان استعداد در وجود آدمی نهاده شده است بهخودیخود
شکوفا نمیگردد بلکه برای پيمودن منزل سعادت و راه تکامل نياز به هدايت و تربيت دارد
(صفايیمقدم ،رشيدی و پاکسرشت )9312 ،و تربيت عقالنی به معنی ايجاد شرايط مناسب
برای پرورش قوه تفکر انسان ضرورت پيدا میکند (ملکی .)9371 ،يکی از سازوکارهای
اساسی نظامهای تربيتی در اين راستا تدوين برنامههايی بهمنظور پرورش عقل دانشآموزان
است .برنامه درسی خردگرايانه برنامهای است که با داشتن اهداف ،فرصتهای يادگيری،
روشهای تدريس و ارزشيابی مشخص میتواند مسير تربيت عقالنی دانشآموزان را هموار
سازد و موجبات پرورش عقل آنان را فراهم آورد.
از آنجا که در جديدترين تعاريف برنامهريزی درسی ،برنامه درسی را بهعنوان طرحی
جهت آماده کردن مجموعهای از فرصتهای يادگيری برای افراد تحت تعليم معرفی نمودهاند
(سيلور ،الکساندر و لوئيس )9319 ،و ايجاد فرصتهای يادگيری به منزله خلق يک برنامه
درسی است (شرفی و سلسبيلی ،)9311 ،يکی از عناصر مهم برنامه درسی خردگرايانه جهت
پرورش عقل دانشآموزان تدوين فرصتهای يادگيری اين برنامه است .چرا که برای تحول و
تغيير نگاه در حوزه برنامه درسی و آموزش در نظام آموزش رسمی کشور ما ،بهجای نگاه
سنتی و مرسوم مبتنی بر موضوع مداری ،محتوا مداری و کتاب مداری در طراحی و تدوين و
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اجرای برنامههای درسی مطالعه در زمينهی فرصتهای يادگيری ،شناخت ويژگیها ،چالشها و
اصول ايجاد فرصتهای يادگيری بهعنوان بستری مناسب اهميت زيادی دارد (سلسبيلی.)9310 ،
مک نيل ( )6002ايجاد فرصتهای يادگيری در کالس درس را شامل فعاليتها ،تجربيات،
درسها و تعاملهای فراگيران و شرايطی میداند که معلمان ترتيب میدهند .وی معتقد است
زمينه فرصتهای يادگيری در برنامه درسی بهخصوص در نظامهای متمرکز و نيمهمتمرکز
برنامهريزی درسی با کمک طراحان و برنامهريزان درسی فراهم میشود اما معلمان میتوانند
آنها را در کالس متحقق سازند .در واقع بيش از همه از معلمان انتظار میرود تا تجربيات غنی
و گوناگونی را که متناسب با نقاط قوت و عالئق دانشآموزان است با توجه آگاهانه به طيف
ديدگاههای برنامه درسی و تأثيرگذاری ديدگاههای متفاوت خلق کنند .تا اوايل دههی هشتاد
معلمان اغلب حق دخالت در تدوين برنامه درسی را نداشتند و از آنها انتظار میرفت تا
فعاليتهای از قبل مشخصشدهای را بهکارگيرند که در کتابهای درسی و طرحهای مورد
قبول در سطح ناحيه مطرح میشد؛ اما از سالهای ( )9110ميالدی به بعد ،سياستگذاران
آموزشی اين موضوع را به رسميت شناختند که اصالح برنامهی درسی به قوت متکی به زمينه
در سطح محلی است و نيازمند فعال شدن معلمان در اين زمينه است .آنچه مسلم است تعديل
و سازگار ساختن آموزش را بهتر از همه معلمان میتوانند به عهده بگيرند ،زيرا نسبت به
پاسخهای فراگيران حساس هستند ،با دانشآموزان در تعاملاند و از آنها حتی ياد میگيرند.
بنابراين در اين پژوهش فرصتهای يادگيری برنامه درسی خردگرايانه در منابع اسالمی
استخراج و بر اساس ديدگاه صاحبنظران برنامه درسی و معلمان مدارس شهرستان شيراز
تدوين و اعتباريابی میگردد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
واژه عقل از نظر لغوی از مصدر "عَقَلَ ،يَعقِلُ" به معنای منع ،امساک ،حبس و جلوگيری
(جوهری ،9321 ،ج  ،4ص )9721؛ دريافتن و دانستن ،ادراک ،خردمند شدن و تدبير در
کاری کردن هست (دهخدا مدخل عقل .)370 :از نظر اصطالحی نيز به عنوان قوه شناسايی
مجهوالت و حابس سخنان و افعال مذموم (ابن فارس ،9460 ،ج )6؛ نوری روحانی که نفس
بهوسيله آن علوم بديهی و نظری را درک میکند و قوه تشخيص امور صالح از فاسد در
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زندگی مادی و معنوی تعريف شده است (راغب اصفهانی.)9323 ،
عقل بر دو قسم ذاتی و اکتسابی است .عقل ذاتی يا طبيعی عقلی است که آدمى از اصل
آفرينش با خود آورده و به سبب آن از ساير حيوانات ممتاز شده است (ابن بابويه)9322 ،؛ پس
انسان به ما هو انسان عاقل است و اصل وجود قوه عقل در او امری ذاتی است .قدرت انديشيدن
با ذات انسان مساوی و مقوم ماهيت نوعی وی و اصل مميز او از ديگر انواع حيوانات است
(بهشتی .)9311 ،عقل کسبی يا تجربی نيز عقلی است که به کسب ،تجربه ،استماع قضايا و مطالب
علمى و غيرعلمی حاصل میشود و روزبهروز به کمک علم و دانش صحيح ،رفتار و کردارهاى
درست و آلوده نشدن به گناه محکم مىشود (ابنبابويه .)9322 ،اين عقل در عينحال که در هر
انسان وجود واحد و يگانهای دارد از دو وجه عملی و علمی برخوردار است (ايمانی.)9311 ،
گاهی به اعتبار شأن علمیاش عقل نظری و گاهی به اعتبار شأن عملیاش عقل عملی ناميده
میشود (ابن سينا ،9375 ،ج  .)6از آن نظر که تجارب را ادراک و از مافوق ،فيض دريافت میکند
عقل نظری؛ و از آن جهت که به دنبال عمل بعد از آن میرود و فيضهای يافته را در مادون پياده
میکند عقل عملی نام دارد (جوادی آملی.)9372 ،
عقل در هر دو بعد نظری و عملی قابل پرورش هست و باروری آن وابسته به غرس ،تربيت و
نگهداری آن است (اميری و خسروپناه .)9311 ،لذا از طريق تربيت بهخصوص تربيت عقالنی
میتوان تعقل را که در اوايل زندگی قوه محض است به فعليت درآورد (بهشتی.)9311 ،
اگرچه در زمينه عقل و تربيت عقالنی تحقيقات زيادی صورت گرفته است اما در حوزه
برنامهريزی درسی میتوان به موارد زير اشاره نمود:
ملکی ( )9371با بررسی تربيت عقالنی در نهجالبالغه و داللتهای آموزشی آن از ديد
برنامهريزی درسی روشهای تربيت عقالنی در نهجالبالغه را مشاهده خلقت و تفکر در آن
(آفرينش مورچه ،طاووس ،خفاش)؛ ايجاد فضای روانی مناسب برای دانشآموز؛ درک محضر
علما و دعوت به تدبر در دانش بيان میکند.
اعاليی ،گلستانی و کشتی آرای ( )9319با بررسی اهداف برنامه درسی تربيت دينی مبتنی
بر معرفت عقالنی مطرحشده درآيات قران کريم و با توجه به تفسير الميزان اين اهداف را به
ترتيب خداشناسی و خداپرستی (دعوت به توحيد)؛ معرفی و تأييد نبوت؛ معرفی قرآن و
آموزههای آن؛ معرفی صاحبان خرد و ويژگیهای آنان؛ يادآوری معاد روز جزا و حيات
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اخروی؛ عبرت آموزی؛ تربيت افراد باتقوا؛ آموزش احکام الهی؛ ايجاد تفکر انتقادی و انتقاد از
تفکر نادرست؛ مقايسه و تطبيق ارزشهای الهی و غيرالهی میدانند.
آقا محمدی و ملکی ( )9313با بررسی جايگاه عقل و مؤلفههای آن در برنامهی درسی
مدارس متوسطهی دوم از منظر دبيران شهرستان سنندج با تأکيد بر آموزههای اسالمی نشان
میدهند که ميزان توجه به مفهوم عقالنيت در برنامهی درسی متوسطه از ديدگاه دبيران در ابعاد
تفکر و تأمل و همچنين اعتدال و ميانهروی بيشتر از حد ميانگين بوده است و در ابعاد بصيرت
و جايگاه علم و دانش و نوآوری در برنامهی درسی ،کمتر از حد ميانگين توجه شده است.
رضايی ،نوروزی و سپاهی ( )9314باهدف بررسی غايت شناسی تربيت عقالنی در ساحت
فردی از ديد آيتاهلل جوادی آملی نشان میدهند وی بر منزلت عقل در هندسه معرفت دينی و
تربيت عقالنی از جنبه فردی تأکيد فراوان دارد .از ديدگاه ايشان ،عقل بار ارزشی دارد و غايات
تربيتی فردی شامل تهذيب و تزکيه نفس ،محبت راستين ،حيات حقيقی و دوری از غفلت هست.
پورمحمودی و ملکی ( )9314با بررسی آرا و انديشههای تربيت عقالنی عالمه جعفری در
زمينههای اهداف ،اصول و روشهای تربيت عقالنی بيان میدارند که عالمه ،تربيت عقالنی را
پرورش قوه تفکر انسان برای انتقال از حيات معمول به حيات معقول میداند .هدف غايی
تربيت عقالنی از ديدگاه عالمه جعفری عبادت و بندگی خدا است .اهداف واسطهای تربيت
عقالنی شامل خودسازی ،غلبه عقل بر هوای نفس ،تبديل احساسات خام به احساسات تصعيد
شده است و روشهای تربيت عقالنی از ديدگاه عالمه جعفری شامل روش تربيتی انديشيدن
مبتنی بر محتوای وحيانی ،روش ارائه تکليف متناسب ،روش تربيتی تمرين و تکرار ،روش
تربيتی تحريک به حقيقتجويی است.
با توجه به اينکه هيچکدام از تحقيقات فوق به مبحث فرصتهای يادگيری برنامه درسی
نپرداختهاند ،در اين پژوهش محقق در جستجوی تبيين مؤلفه فرصتهای يادگيری برنامه
درسی خردگرايانه در متون اسالمی و اعتبار يابی آن توسط معلمان است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش -ترکيبی متوالی اکتشافی (شکل شماره  )9انجام گرديد .ابتدا در
مرحله کيفی چارچوب اوليه فرصتهای ياددهی -يادگيری برنامه درسی خردگرايانه بر اساس
متون اسالمی (قرآن و حديث) ،به روش تحليل مضمون و همچنين مصاحبه مشخص گرديد و
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در مرحله بعد اين چهارچوب از طريق گردآوری دادههای کمی به روش توصيفی _پيمايشی
آزمون شد و در نهايت نيز تفسير کلی از نتايج کمی و کيفی به عمل آمد (کرسول و
پالنوپالرک.)6007 ،

شکل  .9نمودار فرايند تحقيق ترکيبی متوالی اکتشافی (برگرفته از کرسول و پالنوکالرک.)6007 ،

بنابراين از آنجا که در پژوهشهای آميخته اکتشافی تأکيد بر بخش کيفی است در اين
پژوهش نيز ابتدا در بخش کيفی فرصتهای يادگيری رشد دهنده عقل بر اساس متون اسالمی
مشخصشده و در بخش کمی بررسی و اعتباريابی شد.

نمونه و روش نمونهگیری
نمونه تحقيق در بخش متون کاوی و تحليل مضمون شامل آيات قران ،احاديث و روايات
در زمينهی عقل مخصوصاً کتاب عقل و جهل اصول کافی و کتاب خرد و خردگرايی در قران
کريم آيت اله ریشهری و همچنين تفسير الميزان هست که به طريق روش نمونهگيری هدفمند
همه آيات و احاديث درزمينهی عقل استخراج گرديد.
شرکتکنندگان پژوهش در بخش مصاحبه شامل متخصصان و صاحبنظران برنامهريزی
درسی ،دانشگاههای شيراز و اصفهان (دولتی و آزاد) بودند که به روش نمونهگيری هدفمند
انتخاب شدند .پس از مصاحبه با نه نفر از آنان چون به اشباع نظری رسيد حجم نمونه مناسب
تشخيص دادهشده و نمونهگيری به اتمام رسيد.
در بخش کمی نيز بر اساس جدول جسی و مورگان  321نفر از معلمان شهرستان شيراز به
روش نمونهگيری تصادفی خوشهای انتخاب گرديدند .به اين صورت که از هر منطقه  7مدرسه
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و در کل  61مدرسه بهطور تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه بين معلمان آن مدارس توزيع شد.
پس از بررسی پرسشنامههای عودت داده شده جمعاً  356پرسشنامه برای تحليل مناسب
تشخيص داده شدند .الزم به ذکر است که  %21/11اعضای نمونه زن و  %30/96مرد بودند.
 %15/59معلمان دارای مدرک کارشناسی %7/15 ،دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند%2/54 ،
هم ميزان تحصيالت خود را مشخص نکرده بودند .عالوه بر اين  %91/42دارای سابقه کاری
زير  90سال %52/65 ،دارای سابقه بين  90تا  60سال و  %65/61سابقه باالی  60سال داشتند.

ابزار جمعآوری اطالعات
در بخش متون کاوی ابزار گردآوری اطالعات برگههای فيشبرداری بوده است که بهمنظور
ارزيابی دادهها ،روايی و اعتبار آنها موردبررسی قرارگرفته است در اين مرحله برای تأمين
اعتبار میتوان با ارتباط مناسب ،درگيری و بررسی مداوم و دقيق بودن مراحل پژوهش دادهها
را اعتبار بخشيد.
ابزار ديگر پژوهش مصاحبه بود .مصاحبهها بهصورت مصاحبه عميق نيمه ساختاريافته اجرا
شدند .بدين طريق که ابتدا پژوهشگر طی مقدمهای به معرفی اهداف پژوهش میپرداخت.
سپس سؤاالت پژوهش را مطرح مینمود .زمان هر مصاحبه حدود  65تا  40دقيقه با توجه به
اينکه شرکتکنندگان مطالبشان را کامل بيان کردند متغير بود .بهمنظور افزايش قابليت
تعميمپذيری يافتههای حاصل از مصاحبه سعی بر آن بود که دو اصل مورد توجه قرار گيرد.
اصل اول؛ تالش جهت انتخاب نمونهای که امکان اينکه يک موضوع از جوانب گوناگون ديده
شود را فراهم سازد و اصل دوم؛ فراهم نمودن امکان افزايش اندازهی نمونه تا زمانی که
ديدگاههای جديدی پديدار نشود .برای تأييد دقت و صحت دادههای بخش مصاحبه ،از
شيوهی بررسی بهوسيلهی اعضای پژوهش استفاده گرديد .همچنين عالوه بر محقق دو تن از
مدرسين آشنا با تحقيق کيفی متون و مفاهيم را نيز مورد بازنگری قرار دادند که تا حدود 10
درصد در مورد مفاهيم اتفاقنظر وجود داشت.
در بخش کمی دادهها از طريق پرسشنامه جمعآوری گرديد .اين پرسشنامه بر اساس
يافتههای بخش کيفی يعنی تحليل مضمون و مصاحبه تهيهشده بود و برای تعيين اعتبار آن از
روايی صوری استفاده گرديد بدين صورت که پرسشنامه بعد از تدوين توسط اساتيد مشاور و
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راهنما در زمينه واضح و رسا بودن از نظرنوشتاری و شيوه تدوين مورد بررسی قرار گرفت و
تصحيحات الزم انجام شد .برای تعيين پايايی پرسشنامه نيز از ضريب آلفا کرانباخ استفاده شد
که برابر با  0/14و قابل قبول هست.

یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
تجزيهوتحليل دادهها و يافتههای تحقيق در سه بخش متون کاوی ،مصاحبه و پرسشنامه
بهصورت متوالی صورت گرفت .در بخش متون کاوی برای تجزيهوتحليل دادهها از روش
تحليل مضمون استفاده گرديد .بدينصورت که ابتدا آيات و احاديث مرتبط با عقل از قرآن و
منابع متفاوت حديثی گردآوری و ثبت شد .سپس اين آيات و احاديث کلمه به کلمه بررسی و
نکات مهم و برجسته آنها استخراج گرديد .در مرحله سوم کدهای اوليه ايجاد و مضامين پايه
از کدهای اوليه شناسايی شد و در نهايت همخوانی مضامين با کدهای اوليه بررسی و مضامين
سازمان دهنده بهعنوان فرصتهای يادگيری برنامه درسی خردگرايانه استخراج شد و شبکه
تحليل مضامين رسم گرديد (شکل شماره .)6

شکل  .6فرصتهای يادگيری مستخرج از متون اسالمی (منبع مؤلف)

 -9برخورد حسی و تقویت حواس مخصوصاً دو حس بینایی و شنوایی دانشآموز:
خداوند برای شکوفايی عقل بشر ابتدا از امور حسی شروع میکند و انسان را به مشاهده
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طبيعت و خلقتهای بديع و شگفتیهای آن دعوت مینمايد (.)661-67 :35 ،991-95: 79
مشاهدهای که قدرت عقل او را رشد میدهد ،راه را از بیراه تمييز داده و به راه راست رهنمون
میگردد .زمانی که فرزند آدم میخواست برادر خود را به خاک بسپارد مواجهه حسی (کالغی
که طعمه خود را در خاک پنهان میکرد) فکر او را دامن زد تا بينديشد و به مقصود خود راه
يابد ( .)339 :5حضرت ابراهيم نيز از خداوند میخواهد که زنده شدن مردگان را به وی نشان
دهد ( .)4620 :6درآيات مختلف بر مشاهده ()563 :27؛ و گوش دادن ()790 :27 ،246 :90
بهعنوان ابزاری که خداوند برای شکوفايی بصيرت و عقل و راهيابی به حقايق عالم بشر را به
آن تجهيز نموده است ،تأکيد شده است.
در واقع قران در موارد متعددی به دانشی اشاره دارد که از طريق حواس به دست میآيد و
به مسئوليت بشر برای کاربرد مناسب از اين قدرتهای مشاهده ،گوش دادن ،سخن گفتن و
بينش صحبت میکند و می گويد خداوند به شما قدرت شنيدن ،بينش و احساس و فهم داده
است ( .1)36 :1قران بينايی و گوش دادن را بهعنوان ابزاری ارزشمند در فرايند يادگيری در
نظر میگيرد .در آيه ( )92 :711میفرمايد خداوند شما را بيرون از شکم مادرانتان آورد در
حالی که هيچ چيز نمیدانستيد و به شما قدرت ديدن و شنيدن داد.
 -1أَلَمْ تَرَوْا کَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ()95وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ()92وَاللَّهُ
أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ( )97ثُمَّ يُعِيدُکُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُکُمْ إِخْرَاجًا ﴿ ﴾91وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا
 -6أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْ وَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ( )67وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَذَلِکَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ()61
 -3فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِی الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ کَيْفَ يُوَارِی سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
فَأُوَارِیَ سَوْءَةَ أَخِی فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ
 -4وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِی کَيْفَ تُحْيِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَکِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعًًَ مِنَ
الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَکَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ
 -5قُلْ هُوَ الَّذِی أَنشَأَکُمْ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْکُرُونَ
 -2وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْکَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ کَانُوا لَا يَعْقِلُونَ
-7وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِيرِ
 -1وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْکُرُونَ
 -1وَاللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ
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همچنين با توجه به آيه  979بقره 9يکی از راههای شناخت و نيز نخستين مرحلهی علم پيدا
کردن ،شنيدن است .اين آيه کسانی را که از اين ابزار و ديگر ابزار شناخت استفادهی صحيح
نمیکنند ،همچون کسانی میداند که فاقد اين ابزارها هستند؛ و آنها را کر ناميده است؛ نکتهی
قابل توجه اينکه منظور از کوری و کری ،فقدان گوش و چشم ظاهری نيست؛ بلکه منظور
سلب فهم باطنی از آنهاست (بلوکی.)9311 ،
از ديد ابنسينا معرفتهای حسی ،جزئياتی را برای انسان فراهم میآورند و عقل کلياتی را
از آنها از طريق عمل تجريد انتزاع میکند .همچنين معرفتهای حسی ،زمينهسازی برای ادراک
نسبتهای ايجابی و سلبی ميان کليات از سوی عقل را فراهم میکنند و تحصيل مقدمات
قضايای تجربی نيز به کمک معرفت حسی انجام میگيرد (کارآمد و بهشتی .)9313 ،عالمه نيز
به پيوند و ارتباط دريافتهای حسی با دريافتهای عقلی اشاره دارد و رويارويی حسی را
مبنايی برای دريافت عقلی میداند .وی معتقد است که کلمات "هل تری ،افال يعقلون و افال
يتدبرون" که بعد از دريافتهای حسی آمده به اين معنا است که انسان در صورتی به دريافت
درست میرسد که به جنبههايی فراتر از ظواهر هستی توجه کند (قاسمپور.)9310 ،
 -6تفکر در طبیعت و کشف نظم موجود در آن :در قرآن کريم متجاوز از  750آيه وجود
دارد که در آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به بررسى پديدههاى طبيعى و اهميت مطالعه عميق
آنها و آيت بودن آنها بر علم و قدرت الهى تأکيد شده است ،از ديدگاه قرآن ،طبيعت منبع
زايندهاى براى مطالعه ،شناخت و کاوش بوده و انسان متفکر بايد هر چهبهتر و بيشتر بدان بنگرد.
قرآن انسان را تفکر در اختالف شب و روز و گردش زمين ،آفرينش آسمان ،ماه ،خورشيد ،آدمى،
زنده شدن زمين و باران و وزش بادها دعوت میکند (:59 ،497-60 :11 ،3919-910 :3 ،696 :92
 -9وَمَثَلُ الَّذِينَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِی يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُون
 -6وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَ ارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 -3إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ ( )910الَّذِينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ()919
 -4أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ ( )97وَإِلَى السَّمَاءِ کَيْفَ رُفِعَتْ ( )91وَإِلَى الْجِبَالِ کَيْفَ نُصِبَتْ ( )91وَإِلَى
الْأَرْضِ کَيْفَ سُطِحَتْ
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 .)497 :57 ،35 :45 ،62-1 :50 ،969چرا که تدبر و تفکر در قرآن ،خلقت آسمانها و زمين
سبب رشد و کمال عقل میگردد.
قران تدبر در قوانين طبيعت و دقيق بودن و پيوستگی آنها را با يکديگر گوشزد میکند.
بهطورکلی کمال قوه عاقله از طريق درک معارف الهی و بصيرت و بينش درباره هستی و
مطالعه نظام و سازمان دقيق آن امکانپذير است از اين طريق میتوان به قرب بيشتری نسبت به
پروردگار متعال دستيافت (خليفه و مرعشی)9310 ،
قران معتقد است که طبيعت منبع قوی تحقيق ،شناخت و بررسی است و بهطور مکرر بشر
را تشويق میکند تا بر روی جهان قابل مشاهده بهمنظور کسب دانش آن نه بهعنوان يک تمرين
هوشی مستقل تمرکز و تأمل کند (الهوايی.)6096 ،5
 -3کنجکاوی ،پرسشگری و پژوهش :دقت و سؤال کردن يکی از بهترين روشهای تقويت
نيروی عقل است قرآن از ما میخواهد مسائلى را که نمیدانيم ،از اهل ذکر بپرسيم ( .)243 :92قران
همواره زمينه طراوت تعقل مخاطبان خود را با پرسشهای حقيقی که تحقيق و تتبع را دنبال دارد و
يا پرسشهای مجازی که ذهن را از خواب غفلت بيدار میکند ،فراهم میآورد (بلوکی )9312 ،و
راجع به موارد زيادی چون خداوند ( ،)907 :94جهان پس از مرگ ()361 :2 ،133 :42؛ قرآن
َ -9فِی أَنْفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
 -6أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ کَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ( )2وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِیَ
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ( )7تَبْصِرَةً وَذِکْرَى لِکُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
 -3وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ
 -4اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَکُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ
5- Al-Hudawi
-2وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 -7قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللَّهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوکُمْ لِيَغْفِرَ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَيُؤَخِّرَکُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمىى
قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا کَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
 -1أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِیَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ
شَیْءٍ قَدِيرٌ
 -1وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
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()973 :54 ،664 :47 ،916 :4؛ هدفمندی نظام جهان و انسان (ابراهيم 91 :روم ،1 :انبيا،92 :
العمران)919 :؛ آفرينش زمين و اسمان (طور)9155 :7 ،914 :94 ،32 :؛ خلقت انسان (،25 :12
 )11 :10 ،177 :32 ،735 :56و غيره به طرح سؤال پرداخته است .هدف اصلی پرسشهای
قرآنی تربيت نيروی عقالنی مخاطب بوده است و خداوند اغلب پرسش را طرح کرده و پاسخ
را به مخاطب واگذاشته تا با تعقل به آن دست يابد (احسانی .)9313 ،در پرسشگری بهعنوان
نوعی گفتگوی متقابل ،مستمر و منظم طرفين به ارائه داليل و استداللهايشان میپردازند و
فرصتی مناسب برای تجزيهوتحليل مفاهيم ،بهکاراندازی تفکر منطقی و تحليل معانی برای
مخاطب نکتهسنج و زيرک فراهم میشود تا به قضاوتی برسد و برای قضاوت درست و
نادرست فرقانی محکم بيابد (فياض.)9311 ،
از نظر امامان معصوم نيز مطلوبترين روش برای آموزشوپرورش علمی و تربيت عقالنی
ترغيب به سؤال و ايجاد مسئله است .آنان در آموزش حتی اگر سؤالی هم در کار نبود معموالً
محتوای آموزشی را به شيوههای گوناگون با سؤال همراه کردند .در مواردی نيز معصومان (ع)
جمالتی مبهم يا نامأنوس به کار میبردند تا در ذهن شنونده سؤال ايجاد کنند .با طرح اين
سؤال او عمالً وارد بحث و تحقيق شود و با تفکر منطقی به معلومات دسترسی پيدا کنند
(احسانی .)9313 ،پيامبر اکرم (ص) فرمود :دانش گنجينههايی است و کليدهاى آن پرسش
است .پس رحمت خدا بر شما ،بپرسيد که براثر آن ،چهار نفر پاداش میيابند :پرسنده ،گوينده،
شنونده و دوستدار آنان (محمدى ریشهری ،9313 ،ج  ،5ص .)6392
 -9وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 -6أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
 -3وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ
 -4أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْکُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
 -5أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَیِّ
حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
 -2فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِق
 -7أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
 -1أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفًٍَ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
 -1أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ( )﴾1وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
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 -4مطالبه و ارائه برهان (استدالل کردن) :استدالل مهمترين کارکرد عقل و نوعی زايش
فکری است که با ترکيب و چينش چند قضيه معلوم در کنار يکديگر حاصل میشود (کارآمد و
بهشتی .)9313 ،فرد نهتنها بايد امور مورد يادگيری را درک کند ،بلکه خود شخصاً به بررسی و
انتقاد پردازد و آنچه را منطقی و مستدل تشخيص داد بپذيرد (صفايیمقدم و همکاران.)9312 ،
قرآن در بسيارى از مواقع مخالفان را به اقامه برهان و پرهيز از ظن و گمان و ارائه دليل دعوت
کرده است ( ) 9999 :6و به مسلمانان دستور داده است که هميشه از علم و يقين پيروى کنند و
از چيزى که به آن علم ندارند بپرهيزند ( .)632 :97حضرت ابراهيم برای بيداری مشرکان آنها
را با سؤاالتی مواجه کرده و از آنها برهان و استدالل میخواهد .در مواردی چون شکستن
بتها و گذاشتن تبر بر دوش بت بزرگ ( 56 :69تا  )327همچنين بهرهگيری از طلوع و غروب
خورشيد در رد افکار مشرکان ( )714-72 :2از اين شيوه استفاده مینمايد
قران افرادی را که استدالل نمیکنند و استفاده درستی از هوش و قوه تفکرشان ندارند را
انسان نمیخواند بلکه آنها ا را در ميان حشرات قرار میدهند .بهعبارتیديگر قران گزارههايی
بيان میکند که بدون پذيرش اقتدار استدالل قابلپذيرش نيستند ( )999 :6قران مسائل متفاوتی
را در شکل علت و معلولی يا قانون عليت مطرح میکند که مبنای تفکر عقالنی میباشند .قران
اکثر مواقع منطقی را که پشت دستورات و قوانينش است را توضيح میدهد.
 -2مطالعه و افزایش دانش علمی :آموختن علوم و معارف يکی ديگر از روشهای تربيت
عقل نظری است عقل در آغاز زندگی موهبتی است که از راه فراگيری علوم شکوفا میگردد و
 -9وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنًََّ إِلَّا مَنْ کَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ
 -6وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
 -3إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ ﴿ ﴾56قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿ ﴾53قَالَ لَقَدْ کُنْتُمْ
أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ فِی ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ﴾54قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿ ﴾55قَالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِکُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ ﴾52وَتَاللَّهِ لَأَکِيدَنَّ أَصْنَامَکُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿﴾57
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾.................أُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 -4فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى کَوْکَبًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿ ﴾72فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا
رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِی رَبِّی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿) ﴾77فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًًَ قَالَ هَذَا رَبِّی
هَذَا أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُون) 71إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِينَ
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به فعليت میرسد (بهشتی .)9311 ،با توجه به آيه  1سوره زمر 9پيششرط اساسی عقل ورزی
آگاهی و دانش است و شکوفايی عقل در بستر علم فراهم میشود .درواقع دانايی و خرد انسان
با تحقيق و تفحص در ميان نوشتههای دانشمندان و تجزيهوتحليل پديدههای گوناگون حاصل
میگردد .در همين راستا امام علی (ع) میفرمايند :علم و دانايی ،باعث تأييد و تحکيم عقل
میشود .6امام صادق (ع) نيز میفرمايند :نگاه زياد به مطالب علمی ،نيروی انديشه و تعقل
انسان را به کار میاندازد.3
در بخش دوم يعنی مصاحبه با توجه به يافتههای بخش اول يعنی تحليل مضمون ،مصاحبه
نيمه ساختاريافتهای با متخصصان فلسفه تعليم و تربيت و برنامهريزی درسی در رابطه با
فرصتهای يادگيری برنامه درسی خردگرايانه انجام شد .بهمنظور تحليل يافتههای حاصل از
مصاحبهها ازآنجاکه طی مصاحبه پژوهشگر در راستای تجزيهوتحليل دادهها به خلق معانی
بهطور پويا از مواد خام میپردازد (عابدی و نصراصفهانی .)9313 ،در اين پژوهش از روش
هفت مرحلهای کاليزی 4استفاده شده است .بدينصورت که ابتدا دادههای مصاحبه کلمه به
کلمه بر روی کاغذ پياده شد .سپس دادهها برای درک دقيق آنها چند بار مطالعه شد و جمالت
مهم مرتبط با پديده موردنظر استخراج گرديد .در مرحله بعد معانی از طريق روشنسازی
مفاهيم پنهان در جمالت مهم فرموله شده و در خوشههای موضوعی (مقولهها) دستهبندی
گرديد .در مرحله آخر نيز نتايج برای به دست آوردن توصيفی جامع از طريق اعمال يک نظم و
ساختار به خوشهها ترکيب شد .همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود مصاحبه
شوندگان مشاهده و گوش دادن دقتآميز به اتفاقات طبيعی ،تفکر و تدبر ،گسترش دامنه مطالعات،
بحث و گفتگوی عميق ،جستجوگری و غوطهوری در مسائل علمی ،ارزيابی انديشهها را بهعنوان
فرصتهای يادگيری برنامه درسی خردگرايانه معرفی میکنند.
در بخش سوم نيز طبق مدل ارائهشده در روششناسی (شکل شماره  )9بر اساس مضامين
 -9أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمًََ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِی الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿﴾1
 -6مستدرک ،ج ،6ص317
 -3بحاراالنوار ،ج ،9ص56
4- colazzi
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جدول  .9مضامين استخراجشده از مصاحبهها در زمينه فرصتهای ياددهی -يادگيری برنامه درسی
خردگرايانه
فراوانی
3
5
5
4
7
4
5
4

مضمون
مشاهده و گوش دادن دقيق به اتفاقات و پديدهها
تفکر
گسترش دامنه مطالعات
بحث و گفتگوی عميق
طرح سؤال و پرسشگری
جستجوگری ،کاوشگری ،غوطهور شدن در مسائل علمی
ارائه برهان و استدالل
ارزيابی انديشهها

و مقولههای استخراجشده از مرحله کيفی (مصاحبه و تحليل مضمون) در زمينهی فرصتهای
يادگيری برنامه درسی برای رشد عقل پرسشنامهای شامل  53عبارت طراحی گرديد که در
اختيار معلمان دوره ابتدايی شهرستان شيراز قرار گرفت .سپس دادههای به دست آمده از
پرسشنامه با استفاده از روش تحليل عاملی تأييدی به کمک نرمافزار ليزرل مورد بررسی قرار
گرفت .در اين تحليل اگر مقدار بارهای عاملی کمتر از  /3باشد عبارت حذف و مدل مجدداً در
نرمافزار اجرا میشود پس از بررسی بارهای عاملی به محاسبه شاخصهای برازش مدل به دو
شکل با اصالح و بدون اصالح اقدام گرديد (جدول شماره .)6
جدول  .6شاخصهای برازش مدل مربوط به تحليل عاملی تأييدی الگوی پيشنهادی
الگو
الگوی اصلی (بدون اصالح)
الگوی اصلی (با اصالح)
مقدار مطلوب

CFI NNFI PNFI RMSEA 2/df

IFI

AGFI

/27
/1
</1

/71
/1
</1

/25
/11
</1

6/72
6/3
>3

/011
/056
>01

0/21
./74
</5

/79
/19
</1

همانطور که در جدول شماره  6مالحظه میگردد شاخصهای برازش در الگوی اصلی (بدون
اصالح) در وضعيت مطلوب قرار نگرفتهاند به عبارتی الگوی اصلی بدون اصالح از برازش قابل
قبولی برخوردار نيست بنابراين الزم بود تا با اعمال برخی اصالحات ميزان برازش الگو بهبوديافته
و به شاخصهای مورد قبول نزديک شود برای اين منظور پس از انجام برخی اصالحات (آزاد
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کردن مسير تعدادی از عبارات) الگوی به دست آمده در نمونه مورد بررسی از برازش بسيار خوبی
برخوردار گرديد .شکل ( )3نمودار تحليل عاملی تأييدی الگوی اصالحشده را نشان میدهد.
به طورکلی پس از انجام تصحيحات و حذف گويههای نامناسب  5مالک و  62نشانگر بهعنوان
فرصتهای يادگيری برنامه درسی خردگرايانه در متون اسالمی استخراج گرديد (جدول شماره .)3
جدول  .3نتايج نهايی تحليل عاملی تأييدی فرصتهای يادگيری برای رشد عقل در متون اسالمی
ابعاد
برخورد حسی و تقويت
حواس بينايی و شنوايی

گویه
تقويت حواس دانشآموز مخصوصاً حواس بينايی و شنوايی
مشاهده پديدهها و عناصر طبيعت برای لذت بردن ،درک پيامها و استخراج معنا

گوش دادن به صداهای اطراف برای لذت بردن ،درک پيامها و استخراج معنا
برخورد فراگير با محيط طبيعی و برقراری ارتباط حسی با طبيعت
بررسی و مطالعه خلقت انسان
تفکر و نفقه در طبيعت تفکر در نشانههای طبيعی و بيان آنها
و کشف نظم آن دقيق شدن در اتفاقات محيط طبيعی
گردش علمی و سير در طبيعت
کشف نظم موجود در پديدهها و محيط طبيعی و بيان آنها
مواجه با موقعيتهای مبهم وسوال برانگيز
گمانهزنی و حدسهای صائب در مورد اتفاقات محيط
کنجکاوی ،پرسشگری رفتار کنجکاوانه برای جستجو و پرسش زياد
و پژوهش
انجام دادن آزمايشها ،بررسیها و پروژهها بر اساس حدسها و سؤاالت
انجام تحقيق و پژوهش
استخراج معنا و مفهوم از تجارب آزمايشها ،بررسیها و پروژههای خود.
اشتغال در مطالعه و بررسی
جستجوگری ،کاوشگری و غوطهور شدن در مسائل علمی
مطالعه علمی و
گسترش دامنه مطالعات در جهات مختلف ادبی علمی هنری و مذهبی
ساخت دانش
تأکيد بر تهيه مقاله ،خالصهنويسی و کتابشناسی تفسيری
شرکت در گروهیهای علمی
مطالبه استدالل و دليل در برخورد با مسائل
ارائه داليل مستدل و متفکرانه
ارائه و مطالبه
دادن فرصت به دانشآموز برای برخورد مشکلگشايانه با مسائل
برهان و استدالل
استنتاج راهحلها و استدالل در مورد آنها
ارزيابی استداللها و يافتههای خود

تبیین فرصتهای یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسالمی

Chi-square=784.08, df=284, p-value=0.00000, RMSEA=0.088

شکل  .3نمودار تحليل عاملی تأييدی
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بحث و نتیجهگیری
برای تحول و تغيير نگاه در حوزه برنامه درسی و آموزش در نظام آموزش رسمی کشور،
به جای نگاه سنتی و مرسوم مبتنی بر موضوع مداری ،محتوا مداری و کتاب مداری در طراحی
و تدوين و اجرای برنامههای درسی ،مطالعه درزمينهی فرصتهای يادگيری ،شناخت
ويژگیها ،چالشها و اصول ايجاد فرصتهای يادگيری بهعنوان بستری مناسب اهميت زيادی
دارد (سلسبيلی .)9310 ،با توجه به اينکه از سويی مبنای نظری تعليم و تربيت در کشور ما
اسالم هست (شريعتمداری )9314 ،و ارائه فرصتهای يادگيری در کالس میبايد از مبنای
نظری و ديدگاهی همخوان با ديدگاهها و ارزشهای حاکم بر برنامه درسی رسمی و ملّی هر
کشوری تبعيت کند (سلسبيلی )9310 ،و از سويی ديگر فرصتهای يادگيری را بيش از همه
معلمان میتوانند در کالس متحقق سازند .در اين پژوهش فرصتهای يادگيری برنامه درسی
خردگرايانه در منابع اسالمی استخراج و بر اساس ديدگاه صاحبنظران برنامه درسی و معلمان
ابتدايی مدارس شهرستان شيراز تدوين و به شيوه سه سو سازی اعتباريابی گرديد.
بر اساس يافتههای پژوهش در يک برنامه درسی خردگرايانه بايد فرصتهای يادگيریای
برای دانشآموزان فراهم شود که حواس دانشآموز مخصوصاً دو حس بينايی و شنوايی وی
تقويت گردد .چراکه به اگر دانشآموزان بهطور عينی و از طريق تجربه و مشاهده ،جهان
اطراف خود را بشناسند و اطالعات درسی مربوط به آن را به دست آورند ،فهم و درک مطالب
و موضوعات درسی برای آنان آسانتر و عميقتر خواهد بود .اين آگاهیها در رشد و شکوفايی
عقل و خرد دانشآموزان اثر میگذارد و باعث میشود تا آنان با دستی پر به تفکر بپردازند و
در استدالل منطقی با کمبود اطالعات مواجه نگردند (کارآمد و بهشتی.)9313 ،
همچنين فرصتهايی را برای حضور دانشآموز در طبيعت و تفکر در آن فراهم سازد و به
فراگير در توجه به قانونمندی و نظم موجود در پديدههای طبيعت و پی بردن به وجود خالق
آنها ،قدردانی از مواهب طبيعی بهعنوان نعمتهای الهی کمک نمود و آنان به دست ورزی در
طبيعت و تفکر و تفه در اتفاقات و پديدههای طبيعی تشويق نمود.
فرصتهايی چالشبرانگيز برای دانشآموزان فراهم شود که به مطالبه برهان بپردازند و
خود نيز در گفتارشان برهانهايی محکم و متقن ارائه نمايند .در واقع میتوان با تحريک
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دانشآموز به مطالبه دليل و برهان برای هر ادعايی که بهعنوان واقعيت مطرح میشود و بر حذر
داشتن وی از تقليد و وابسته ساختن شناخت بر عقيده گذشتگان به رشد عقل او کمک نمود
(ميرشاه جعفری.)9372 ،
در واقع در تعليم و تربيت اسالمی وظيفه معلمان در فرآيند آموزش ،تنها انتقال حقايق
علمی و حتی دينی نيست ،آنها بايد موقعيت مطلوب يادگيری را فراهم کنند ،چگونه
انديشيدن و چگونه آموختن را به شاگردان بياموزند و به آنها کمک کند مهارت خود را در
تفکر و استدالل افزايش دهند ،اطالعات موجود را پردازش کنند و آنها را بکار برند (صفايی و
همکاران.)9312 ،
همچنين طی ايجاد فرصتهايی به حس کنجکاوی و پرسشگری دانشآموزان پاسخ داده و
آنها را به طرح سؤال ،تحقيق و پژوهش ترغيب و توانمند سازد .نظام تعليم و تربيت بايد با
ارائه راهکارهای اثربخش به تعمق معرفت افراد همت گمارد و با بهرهگيری از حس کنجکاوی
و تقويت روح پرسشگری در متعلمان ،زمينه حيات معقول را در جامعه فراهم آورد
(پورمحمودی و ملکی.)9314 ،
در نهايت فرصتهايی برای رشد علمی و توليد دانش توسط فراگيران در برنامه درسی
فراهم شود .البته در اين زمينه ذکر دو نکته الزم است .اول اينکه تربيت عقالنی با آموزش علوم
عقلی متفاوت است .تربيت عقالنی بيش و پيش از آنکه به معنای آموزش منطق ،فلسفه و
رياضی باشد ،بر پرورش قدرت عقلی داللت دارد .پرورش قوای عقلی با آموزشهای فنی و
حرفهای ،يادگيری فنون عملی و هنری ،انتقال مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی و
آموزشهای شغلی و اقتصادی نيز امکانپذير است .تربيت عقالنی از سنخ آموزش فهم است،
نه مفاهيم .گرچه آموزش بعضی از مفاهيم و علوم عقلی ،بهعنوان يکی از روشهای تربيت
عقالنی قابلطرح و بررسی است ،اما هويت تربيت عقالنی در آموزش فهم و تفکر عقالنی،
بُروز میيابد.
نکته دوم در نگرش اسالمی اگر کسی همه دانشهای با ارزش را کسب کرده ،ولی درگير
شهوت و غضب باشد ،فرهيخته نخواهد بود (ساجدی و خطيبی.)9316 ،
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